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Cuvântul "Weald" provine din Anglia de la începutul secolului trecut,
pentru a denumi rocile din Cretacicul inferior. Puţin mai târziu (1822-1828 ),
după ce formaţiunile Wealden Clay şi Hastings Sand au fost definite, Wealdianul
s-a folosit ca denumire generică pentru întreaga unitate (cuprinzând cele două
formaţiuni sus-amintite). Începând cu 1870, această denumire s-a folosit pentru
descrierea depozitelor de vârstă similară din Franţa şi Germania, ca mai târziu,
toate formaţiunile de vârstă Cretacic inferioară (până în Barremian inclusiv) să
capete aceeaşi caracterizare (Allen, 1955).
Unitatea Wealdiană este importantă atât din punct de vedere geologic cât
şi paleontologic. Fauna Wealdiană din Europa reprezintă una din cele mai bogate
asociaţii de vertebrate din Cretacicul inferior. Vertebratele wealdiene din Bazinul
Weald (Sud-estul Angliei) şi de pe Isle of Wight sunt cunoscute încă din secolul
trecut (Mantell, 1825, Hulke, 1880, Swinton, 1936), natura sedimentelor şi
abundenţa resturilor fosile, în special a dinosaurilor, au mobilizat lumea
cercetătorilor, dar şi a colecţionarilor particulari. Munca de pionierat a fost făcute~
de Mantell, între anii 1818 şi I 820, descoperirile sale având importanţă istorică:
două (Hylaeosaurus şi Iguanodon) din cei trei taxoni folosiţi de Sir Richard
Owen, care au stat la baza definirii grupului Dinosauria, provin din aceste depozite
(Norman, 1987).
Cele mai cunoscute situri fosilifere wealdiene au fost descoperite în depozite
din vestul Europei: în Anglia (Surrey, Sussex, Kent, Isle of Wight), în Belgia
(Bernissart) şi în Spania.
Descoperirea punctului fosilifer de la Cornet-Lentila 204 în 1978 a stârnit
interesul comunităţii ştiinţifice din întreaga lume, atât datorită asociaţiei faunistice
cât şi pentru modul de conservare cu totul neobişnuit a pieselor scheletice: în
bauxită. Unicitatea punctului de la Cornet constă în faptul că este singurul loc în
lume unde o asociaţie de vertebrate compusă din resturi scheletice de dinosauri,
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pterosauri (reptile zburătoare) şi păsări sunt conservate în bauxită (Jurcsak et
Popa, 1978, 1979). Bauxita este o rocă sedimentară necaracteristică pentru
conservarea de organisme. În afară de Cornet, unde s-au recuperat peste 1O.OOO
de piese scheletice, doar în bauxitele din Ungaria a mai fost semnalat un singur
dinte de crocodil (Kretzoi et Noszkz, 1951 ).
Lucrarea de faţă îşi propune o analiză comparativă dintre fauna wealdiană
de la Cornet şi cele din Anglia, din punct de vedere al conţinutului faunistic şi
paleoecologic.
Înainte de a trece la analiza efectivă a ce]or două faune, trebuie să ţinem
cont de anumite consideraţii, care au fost utilizate şi de Ostrom ( 1970), cu ocazia
studiului comparativ între faunele wealdiene şi cele din Cretacicul inferior din
Formaţiunea Cloverly: 1) atât majoritatea taxonilor din Anglia cât şi cei de la
Cornet au fost descrise pe baza unor resturi scheletice dezarticulate, iar în cazul
faunei din Anglia uneori chiar dispersate; 2) în ultimul secol s-a scris o bibliografie
consistentă în care au fost revizuite taxonomia şi sinonimiile privind genurile
din Wealden-ul clasic, dar şi în cazul faunei de la Cornet au avut loc revizuiri
(autorul va ţine seamă numai de ultime]e revizuiri ale celor două asociaţii); 3)
relaţiile stratigrafice între localităţile clasice wealdiene au fost şi ele reconsiderate
în ultimii ani (Norman, 1987).
Asociaţia faunistică de la Cornet
De la descoperirea punctului fosilifer au avut loc săpături paleontologice
succesive, conduse de regretatul paleontolog Tiberiu Jurcsak. Tehnicile de
săpătură, preparare şi restaurare sunt dificile, bauxita având o duritate mare. Nu
se pot folosi metode chimice, iar preparea materialului osteologic a fost efectuată
de Elisabeta Popa, folosind metode mecanice.
Localizare
Situl fosilifer de la Cornet - Lentila 204 este situat în Munţii Pădurea Craiului,
la 4 km sud de sediul intreprinderii BauxitaMin SA Dobreşti (Fig. l ). Lentila este
cantonată în subteran, accesul se face pe un plan înclinat de aprox. 90 m.
Geologie - stratigrafie
Lentila 204 este una din mulţimea de lentile de bauxită din Munţii Pădurea
Craiului, care sunt localizate între calcarele de Cornet de vârstă Tithonian?Berriasian inferior şi calcare de vârstă Barremian-Aptian (Patrulius et al. 1983,
Grigorescu, 1993). Geologia regiunii este detaliată în Benton et ai (1997). Poziţia
stratigrafică a bauxitei a fost iniţial apreciată a fi Berriasian superior-Barremian
inferior (Patrulius et. Al), însă pe baza identificărilor unor ostracode (Dragastan
et. Al, 1988) a fost determinată o perioadă de timp mai redusă Berriasian superior - Valanginian inferior.
Resturile de vertebrate, ce s-au format odată cu formarea bauxitei, prezintă
evidenţa unui transport hidraulic şi chiar unele deformări postdepoziţionale
(Posmosanu et Cook, in press).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Conţinut faunistic
De la descoperire până în prezent au fost identificate mai multe genuri de
dinosauri, pterosauri şi păsări (Jurcsak et Popa, 1978; 1979; I 983a, I 983b, 1984;
Jurcsak 1982; Jurcsak şi Kessler, 1991; Kessler, 1986; Tallodi-Posmoşanu et
Popa, 1997)_
Tiberiu Jurcsak a identificat prezenţa a patru genuri de dinosaurieni din
ordinul omithopodelor (Jurcsak et Kessler, 1991), însă cercetările recente precum
şi compararea materialului osteologic cu specii similare din colecţia Muzeului
de Istorie Naturală din Londra au pus în evidenţă doar două genuri de ornithopode:
Valdosaurus din grupul Dryosauridelor (Galton et Taquet, 1982) şi
Cauiptosaurus, înrudit cu Iguanodontidele (Tallodi-Posmoşanu et Popa, 1997)_
Jurcsak et Kessler (199 l) au atribuit un spin provenind din armura dorsală
unui ankylosaurid, însă nu s-au găsit până în prezent şi alte resturi scheletice
care să aparţină ankylosauridelor.
Dinosaurii din grupul theropodelor sunt extrem de slab reprezentate,
prezenţa lor este atestată de urmele de muşcături de pe oasele ornithopodelor
(Jurcsak, 1982; Posmosanu et Cook, in press), cât şi de două falange unguale,
care au aparţinut unui theropod de talie mică (Benton et Al, 1997).
Resturile scheletice ale unor pterosauri sunt rare, conţin numeroase fragmente
nedeterminabile. A fost totuşi posibilă identificarea a trei reprezentanţi ai
pterosaurilor: Gallodacylus, un Ornitocheirid şi Dsungaripterus (Jurcsak et Popa,
I 983a, 1984; Jurcsak et Kessler, 1991 ). Dsungaripterus prezintă caractere similare
cu genul descris în China, motiv pentru care are importanţă paleogeografică.
Păsările descrise de Kessler (1986) şi de Jurcsak et Kessler (1991) au atras
atenţia specialiştilor din întreaga lume, datorită importanţei acestora din punct
de vedere filogenetic şi paleoecologic. În ultimii ani însă şi această parte a colecţiei
se află sub revizuire. Benton et al. (1997) subliniază importanţa asociaţiei
menţionând însă necesitatea redeterminării specimenelor şi posibilitatea ca
păsările de la Cornet ar putea fi de fapt, resturile scheletice ale unor theropode
de talie mică sau de pterosauri. Până la publicarea revizuirilor, păsările de la
Cornet sunt considerate ca specii valide.
Asociaţia de nevertebrate de la Cornet este compusă din gastropode şi
ostracode (Patrulius et. Al, 1983; Dragastan et. Al, 1988) demonstrând existenţa
unui mediu lacustru în apropierea arealului în care au trăit dinosaurii.
Paleoecologia asociaţiei de la Cornet
Ansamblul faunistic de la Cornet reprezintă o singură palco-comunitate,
care a populat o insulă, una din insulele Mării Tethys (Benton et al. 1997). Evoluţia
în izolare geografică este atestată şi de mărimea mult mai mică a speciilor faţă de
"rudele" lor din depozite fosilifere de vârstă similară. În acest paleomediu
ornithopodele au fost populaţia dominantă, ceea ce dovedeşte că mediul a fost
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selectat de omithopode probabil din considerente legate de hrană, iar theropodele
sunt doar rezidente în areal (Posmosanu et. Cook, in press). Pterosaurii şi păsările
se încadrează în scenariul dinosaurilor, prezenţa lor atestă apropierea de ţărm a
biotopului. Nevertebratele determinate confirmă ipoteza că dinosaurii adunaţi în
"turmă" (numărul indivizilor se poate determina după numărul de oase perechi
cum ar fi calcaneul, astragalul, coracoidul care sunt mai numeroase) se aflau în
apropierea unor lacuri, însă nu se poate determina dacă acest comportament
social a fost permanent sau doar sezonal, determinat de prezenţa sursei de apă.
Asociaţia .faunistică wealdiană din Anglia. Localizare
Cercetările depozitelor wealdiene din Anglia au început încă din secolul
trecut, au fost descoperite numeroase puncte fosilifere cu conţinut faunistic variat
(Galton, 1975; Weishampel, 1990; Sues et Norman, 1990).
Principalele puncte fosilifere se găsesc în sud-estul Angliei (FIG. 2) în
localităţile Surrey, Sussex şi Kent, precum şi în Isle of Wight (FIG.3).
Geologie-Stratigrafie
Unitatea Wealden este importantă atât din punct de vedere geologic cât şi
stratigrafic şi cuprinde arealele Kent, Sussex, Surrey şi Hampshire, precum şi
formaţiunile de pe Isle of Wight.
Cele mai multe lucrări au fost concentrate asupra descrierii materialului
paleontologic, în special adresat dinosaurilor, mai puţin au avut ca subiect poziţia
stratigrafică a acestora.
Din punct de vedere litostratigrafic Unitatea Wealden în sud-estul Angliei
a fost împărţită în două formaţiuni majore : Hastings Sands (Berriasian Valanginian) şi Weald Clay (Hautrivian - Barremian) (Norman, I 987; Cook,
1995). Depozitele wealdiene de pe Isle of Wight ocupă poziţia stratigrafică conform formaţiunii Wessex (limita Hautrivian-Barremian), fiind acoperite de
formaţinea Vectis (Barremian-Aptian bazal) (lnsole et Hutt, 1994 ).
Din punct de vedere geologic aceste formaţiuni sunt formate din argile,
marne, gresii argiloase sau marnoase, culoarea lor variind de la roşcat la cenuşiu
verzui. Sedimentologia regiunii arată că paleomediul a fost o zonă de câmpie
aluvială şi pe alocuri cu mediu deltaic (FIG.4) şi cu fluctuaţii ale nivelului mării,
când s-au depozitat intercalaţiile marine.
Conţinut faunistic
Vertebratele care predomină în asociaţia faunistică wealdiană din Anglia
constă în principal din dinosauri, dintre care abundenţa cea mai mare o au
ornithopodele. Astfel, Weishampel ( 1990) prezintă distribuţia dinosaurienilor în
depozitele wealdiene:
Vestul Provinciei Sussex: Ornithopodele sunt reprezentate de Valdosaurus
canaliculatus, Iguanodon anglicus, I. atherfieldensis, ?/. bernis.rnrtensis;
sauropodele provin din grupurile Cetiosauridae, Brachiosauridae şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Camarasauridae; ankylosauria este reprezentată prin nodosauridul Hylaeosaurus
armatus; iar sporadic sunt reprezentate şi theropodele.
Estul Provinciei Sussex: printre ornithopode se numără resturi scheletice
de Hypsilophodon Jo.di şi Iguanodon atherfieldensis, /. dawsoni şi /. fittoni,
alături de urme de paşi ale ornithopodelor; sauropodele au ca reprezentant
Brachiosauridele, nodosauridele sunt prezente prin Hylaeosaurus armatus.
Provincia Surrey: sunt prezente omithopodul Iguanodontid - I. athetjieldensis
şi theropodul Baryonix walkeri, cel mai bine reprezentat din toată unitatea.
Kent: s-au identificat ornithopodul /. atherfieldensis; un sauropod
Brachiosaurid şi theropode indet.
lsle of Wight: din grupul ornithopodelor un Hypsilophodontid indet.,
Valdosaurus canaliculatus dintre Dryosauridae şi /. atherfieldensis şi /.
bernissartensis dintre Iguanodontidae; Pachycephalosauridele sunt reprezentate
de Yaverlandia bitholus, Ankylosauria de nodosauridul Polachantus foxii;
sauropodele din grupul Brachiosauridae, Camarasauridae, Diplodocidae şi
Titanosauridae. Theropodele sunt extrem de rare, cuprinzând fragmente indet.
În ceea ce priveşte alte vertebrate prezente în Wealdianul englez, sunt
relativ frecvente resturile de peşti şi crocodili, mai rare cele din grupul
chelonienilor, iar pterosaurii şi mamiferele sunt sporadice (lnsole et Hutt, 1994;
Cook, 1995).
Nevertebratele sunt reprezentate de gastropode, ostracode şi câteva specii
de bivalve unionidae, plantele determinate cuprind pteridofite, cycadofite,
ginckofite, coniferofite şi angiosperme. (Home, 1995; Insole et Hutt, 1994).
Paleoecologia
Habitatul în care au trăit vertebratele terestre din asociaţia wealdiană din
Anglia a fost format clin zonele din jurul paleorâurilor, estuarelor, deltelor, întra zonă relativ apropiată de ţărmul mării, cu fluctuaţii ale nivelului acestuia.
Din punctul de vedere a abundenţei grupurilor, cele dominante au fost
ornithopodele - iar în cadrul acestora Iguanodontidele, iar apoi în ordinea
descrescătoare a abundenţei relative: sauropodele, ankylosauridele, theropodele,
chelonienii şi crocodilii. Peştii şi pterosaurii au abundenţă redusă, iar mamiferele
sunt extrem de rar reprezentate (Ostrom, 1970; Cook, 1995; Insole et al. 1994 ).
Diversitatea faunei wealdiene din Anglia este net superioară diversităţii
faunale de la Cornet. Ornithopodele apar în aproape toate paleomediile
identificate, deci reprezintă elementul dominant din fauna de vertebrate terestre
(Norman, 1987), această concluzie este sprijinită şi de ocurenţa urmelor de paşi
din câteva localităţi (Norman et Weishampel, 1990, Insole et Hutt, 1994). Alte
ornithopode, împreună cu ankylosaurul şi pachycephalosaurul ocupă o poziţie
minoră în comunitate, probabil au fost populaţii rezidente în regiune.
Sauropodele, deşi variate ca formă, nu sunt foarte abundente, probabil
datorită productivităţii vegetale reduse din zonă, cauzate şi de schimbările climatice
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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sezonale. Prezenţa sauropodelor sugerează mai degrabă o prezenţă temporară,
probabil în timpul migraţiei lor.
Theropodele au fost carnivorele principale în paleocomunitate, probabil
reprezentând pericol doar asupra ornithopodelor şi altor vertebrate de dimensiuni
reduse, mai puţin asupra sauropodelor. Pterosaurii şi mamiferele ocupă poziţii clare
în lanţul trofic din Cretacicul inferior dar nu au avut rol hotărâtor în paleocomunitate.
Concluzii
Din punct de vedere stratigrafic, localităţile sus-menţionate, din Anglia şi
de la Cornet, se încadrează în unitatea wealdiană.
În ambele comunităţi predomină ornithopodele, însă diversitatea faunei
este mult mai mare în depozitele engleze. Acest fapt poate indica atât condiţii
climatice şi paleoecologice favorabile speciilor din Anglia spre o dezvoltare
diversificată, dar poate fi şi rezultatul condiţiilor de fosilizare, în cazul depozitului
de la Comet fosilizarea fiind un proces mult mai dificil. O altă explicaţie poate fi
şi faptul că depozitele wealdiene din Anglia sunt studiate de aproape două secole
- cu descoperiri de noi faune şi cu revizuirea faunei din colecţii, pe când fauna
de la Comet este cercetată doar de 20 ani.
Una din diferenţele în ceea ce priveşte diversitatea faunei este lipsa totală
din fauna de la Cornet a sauropodelor, chelonienilor şi a vertebratelor acvatice
cum ar fi peştii. Lipsa sauropodelor poate fi datorată componenţei florei locale,
care probabil nu a fost luxuriantă ca să susţină o populaţie de sauropode. Lipsa
celorlalte elemente de vertebrate poate fi explicată ori prin condiţiile de
paleomediu care nu le-au caracterizat ori prin condiţiile de fosilizare care nu leau favorizat, şi astfel aceste elemente nu s-au păstrat în bauxită.
Analiza comparativă a celor două faune a scos în evidenţă diferenţele în
ceea ce priveşte talia vertebratelor din grupe similare. Astfel, asociaţia de la Cornet
este caracterizată de talii reduse (1-1 ,5 m înălţime) faţă de omithopodele din Anglia
(3 până la 5 m înălţime), lucru dovedit şi pentru pterosauri. Falangele unguale ale
ornithopodelor de la Cornet măsoară între 2,0-3,5 cm, pe când falangele unguale
din Anglia sunt de 7-8 cm; un humerus tipic pentru Comet are mărimi în jur de 20
cm, pe când humerusul ornithopodelor din wealdianul englez cuprinde mărimi
între 30-40 cm (FIG3-4). Acest lucru este rezultatul izolării geografice şi a evoluţiei
asociaţiei în insularitate, întâlnite şi la asociaţia de dinosauri de vârstă Cretacic
superioară din Bazinul Haţeg (Grigorescu, 1993; Csiki, 1997).
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Localizarea punctului fosilier Cornet - Lentila 204, judeţul Bihor
Formaţiunile wealdiene şi localităţile fosil;iere din sud-estul Angliei. Modificat
după Cook, 1995
Localizarea depozitelor fosiliere de pe Isle of Wight. (Modificat după insole et
Hutt, 1994)
Geografia Angliei de Sud ân timpul Wealdianului (Modificat după Blows, 1978)
Comparaţia privind talia falangelor unguale din cele două depozite studiate. a)
Falange unguale de omithopode din bauxitele de la Cornet, b) Falangă unguală
de omithopod din depozitele wealdiene din Anglia.
Comparaţia privind talia falangelor unguale din cele două depozite studiate, a)
Humerus de ornithopod din bauxitele de la Cornet, b)Humerns de omithopod
din depozitele wealdiene din Anglia.

ABSTRACT
The Wealden fauna, exceptionally conserved in bauxites from Cornet - Lentila 204,
Bihor County, consists of scheletal remains of dinosaurs, pterosaurs and birds. The predominance of omithopods is remarcable, two taxa have been identified: Camptosaurus and
Valdm·aurus; as well as an ankylosaur and a small-sized theropod, but these are extremely rare.
The Wealden fauna of South-East England is dominated by omithopod dinosaurs, but
sauropods and theropods are relative abundent as well. Fish, crocodile and turtle remains
were also identified, which are totally absent in the Comet assemblage. In the English deposits there is a rare occurence of pterosaurs and mammals.
The most remarcable difference is the size of the vertebrates, those from Cornet being of
more reduced sized in comparison with those from England, which is an evidence for early
geographical isolation and evolution in insularity, attested by the low diversity of the dinosaurs.
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Figura 3. Localizarea depozitelor fosiliere de pe Isle of Wight.
(Modificat după insole et Hutt, 1994)
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Figura 4. Geografia Angliei de Sud în timpul Wealclianului
(Modificat după Blows, 1978)
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Figura 5. Comparaţia privind talia falangelor unguale clin cele două depozite
studiate. a) Falange unguale de ornithopode din bauxitele de la Cornet, b)
Falangă unguală de ornithopod din depozitele wealdiene din Anglia.
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Figura 6. Comparaţia privind talia falangelor unguale din cele două depozite
studiate, a) Humerus de ornithopod din bauxitele de Ia Cornet, b)Humerus de
ornithopod din depozitele wealdiene din Anglia.
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